
 

      

 

 

Matkaraportti 19. - 22.4 valtakunnalliset energiayrittäjäpäivät 

Uusiutuwat hanke osallistui energiayrittäjien valtakunnallisiin seminaaripäiviin sekä koulutus-

matkalle Viroon 19 – 22.4.2022. Matkan järjestelyistä vastasivat Suomen Metsäkeskus ja Ther-

mopolis Oy yhteistyössä Bioenergia ry:n kanssa. 

Matka koostui yhdestä seminaariosuuspäivästä, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita mm. 

energiayrittäjyydestä, energiamurroksesta sekä biokaasun mahdollisuuksista energiayrittäjyy-

dessä. Koulutus- ja ekskursiomatkaosio Virossa sisälsi tutustumista erilaisiin energiakohteisiin, 

energiayrittämiseen Virossa sekä matkalla olevien eri organisaatioiden osallistujien välisiin kes-

kusteluihin ja tiedonvaihtoon.  

Seminaari osa 1 

Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö Bioenergia ry:stä avasi tilaisuuden avajaissanoilla, jonka 

jälkeen pureuduttiin heti ajankohtaiseen aiheeseen energiayrittäjien varautumisesta energia-

murrokseen. Esitystä energiasiirtymän vaikutuksista piti Annukka Saari Työ- ja elinkeinominis-

teriöstä. Annukka Saaren mukaan energiasiirtymää halutaan viranomaisten osalta erittäin vah-

vasti vauhdittaa, josta kertoo myös se, että tänä vuonna on ennätyksellisen paljon julkisia 

energiatukia tarjolla eri toimijoille, yhteensä jopa 800 miljoonaa euroa perustuen määrän ol-

lessa 500 miljoonaa. 300 miljoonan lisätukea ohjataan mm. vety- ja akkuhankkeisiin sekä fossii-

lisista energialähteistä luopumiseen. Energiamurroksen seuraavien askelien mukaisesti Suo-

messa ollaan siirtymässä geopoliittisesta tilanteesta huolimatta kohti kestävämpiä lämmitys-

ratkaisuja. Lämmitysratkaisut tulevat sisältämään yhä enemmissä määrin mm. teollisen mitta-

kaavan lämpöpumpputoteutuksia sekä polttoon perustumattomien uusien kaukolämmön tuo-

tantotapojen sekä kausivarastoinnin edistämistä. Samalla kehitetään myös voimakkaasti sek-

tori-integraatiota energiajärjestelmien osalta. Huoltovarmuusasiat ja bioenergian rooli energia-

murroksessa sekä huoltovarmuudessa herättivät paljon yleistä keskustelua kuulijoissa esityk-

sen jälkeen. 



 

      

 
 

 

Kuva 1: Annukka Saari (Tem) kertoo energiamurroksesta ja sen vaikutuksista energiayrittäjyyteen. 

Lämpöyrittäjien tilannekatsausta käytiin läpi Työtehoseuran Jimi Antturin toimesta. Antturin 

mukaan lämpöyrittäjät uskovat liiketoimintansa kasvavan 3 – 5 vuoden tähtäimellä. Lämpöyrit-

täjät näkevät kuitenkin tulevaisuuden kehittymisen haastavana polttoon perustavan lämmön-

tuotannon vähentymisenä sekä eri tilanteiden vaikeana ennustettavuutena. Uusina mahdolli-

suuksina lämpöyrittäjät näkevät biokaasun, aurinko- ja tuulivoiman sekä biohiilen mahdollisuu-

det. Nämä uudet suunnat ja mahdollisuudet voivatkin olla yksi reitti lämpöyrittäjyydestä koko-

naisvaltaiseen energiayrittäjyyteen ja uuteen liiketoimintaan. Työtehoseuran Jimi Antturin mu-

kaan yrittäjien keski-ikä on melko korkea, 53 vuotta, mikä asettaa haasteita jatkuvuuden kan-

nalta, varsinkin jos alaa ei nähdä houkuttelevana. Seminaarissa otettiin tähän myös kantaa 

Suomen yrittäjien Mika Haaviston puheenvuorossa, jossa hän kertoi PK-yritysten omistajan-

vaihdoksesta ja sen tärkeydestä sekä siitä, että jossain vaiheessa se koskettaa ennen pitkää jo-

kaista yrittäjää. 

Yrittäjien osalta puheenvuoron piti Asko Sippola Kuortaneen Energiaosuuskunnasta aiheenaan 

lämpöyrittäjien kiinnostus biokaasua kohtaan. Alavuden Kehitys Oy ja Kuortaneen Energia-

osuuskunta ovat yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa selvittäneet alueillaan biokaasun tuotanto-

mahdollisuuksia erityisesti maatalouden biomassojen osalta. Hankkeessa on selvitetty lähialu-

eiden biokaasupotentiaaleja kartoittaen alueiden lantakeskittymiä. Selvitystyöhön kuuluneessa 

massakartoituksessa tarkastelualueilta löytyi kaikkiaan yli 150 000 tonnia biokaasulaitokseen 

soveltuvia maatalouden jakeita eli agrobiomassoja. Tavoitteena biokaasulaitoksella on biome-

taanin tuotanto eli ajoneuvoihin soveltuva kaasu. Selvityksen tuloksena laitoksille on pyydetty 

budjettitarjoukset ja niille laaditaan kannattavuuslaskelmia. Selvityksen mukaan biokaasussa 

on Kuortaneen ja Alavuden seuduilla iso mahdollisuus, joka voisi paikallisen energiantuotan-

non lisäksi tehostaa ravinteiden kiertoa alueella. Lisäksi nurmen käyttö biokaasulaitoksen 

raaka-aineena voisi tapauskohtaisesti parantaa viljelykiertoa ja täten biokaasuntuotannolla 

olisi positiivisia vaikutuksia alueen maatiloille. Kuortaneen Energiaosuuskunnalla on kunnan 

kokoon nähden merkittävä aluetaloudellinen vaikutus. Kuortaneen energiaosuuskunta hankkii 



 

      

 
 

vuoden jokaisena päivänä n. 2000 €:n edestä palveluita ja tuottaa samalla kaukolämpöä kunta-

laisille 5 g/kWh päästöillä, summaa Asko Sippola oman alueen lämpöyrittäjyyden merkityk-

sestä. 

 

Kuva 2: Asko Sippola kertoo energiaosuuskunnan toiminnasta sekä biokaasun mahdollisuuksien selvittä-

misestä 

Seminaari osa 2 

Seminaarin toisen osan aluksi Hannes Tuohiniitty kävi läpi viimeisimpiä ajankohtaisia asioita 

energiayrittäjäkentältä. Seminaarin toinen osa koski loppuosaltaan vahvasti biokaasua ja sen 

mahdollista linkittämistä energiayrittäjyyteen. Demeca Oy:n Sami Vinkki avasi biokaasuun liit-

tyvät puheenvuorot ja kävi läpi erityisesti maatilakokoluokan näkökulmasta biokaasun tuotan-

toa. Demecan vuosien työ biokaasulaitoksien kehittämisessä on tuottanut tulosta ja erityisesti 

tällä hetkellä Demecan kautta on rakenteilla sekä selvityksien tai luvituksien alla useita biokaa-

sulaitoksia. Varsinkin viime vuosi on ollut erityisen vilkasta aikaa biokaasun osalta ja tahti näyt-

täisi kiihtyvän myös tänä vuonna. Lisäksi merkittävä panostus energiatukien noston osalta on 

edesauttanut merkittävästi biokaasuprojektien etenemistä. Biokaasun syötteiden osalta kes-

kustelua ja vertailua käytiin mm. oljen käyttämisessä joko osana biokaasuprosessia tai osana 

lämmöntuotantoa polttamalla. 



 

      

 
 

 

Kuva 3: Janne Ekholm esittelee Sauter Biogas toimintamalleja 

Erityisen mielenkiintoinen puheenvuoro oli Sauter Biogas Finland Ky:n Janne Ekholmilla. Sauter 

Biogasin teknologia poikkeaa ”normaaleista” biokaasulaitoksista ja niiden prosesseista jonkin 

verran. Sauter Biogasin reaktorin sisällä ei ole ollenkaan liikkuvia tai kuluvia osia, jonka osalta 

korjausta tai huoltoja ei vaadita eikä siten myöskään ilmene mahdollisia huoltokatkoksia bio-

kaasun tuotannossa. Biokaasulaitos perustuu kasteluu, reaktorin sisällä ei ole sekoitinta. Tämä 

tarkoittaa sitä, laitoksen omakäyttösähkön osuus on alhainen ja energiatehokas patentoidun 

eristeratkaisun rinnalla. Koska biokaasulaitos sisältää vain vähän liikkuvia osia, voidaan panos-

taa merkittävästi pumppujen ja putkistojen laatuun ja kokoon. Sauter Biogas -tekniikalla on ra-

kennettu yli 80 toiminnassa olevaa laitosta. Teknologia sopii sekä pieniin, keskikokoisiin että 

isoihin laitostarpeisiin. Sauter Biogas Ky:llä on tulossa merkittäviä tuotantolaitosinvestointeja 

Suomessa, jotka toimivat myös yrityksen referenssikohteina.  



 

      

 
 

 

Kuva 4: Sauter Biogas toimintaperiaate (https://www.sauter-biogas.fi/) 

Seminaarin ensimmäisessä osiossa hieman sivuttiin Kuortaneen energiaosuuskunnan kiinnos-

tusta laajentaa biokaasuun. Orastavaa kiinnostusta on havaittavissa myös muilla lämpöyrittä-

jille ja siihen liittyen on Työtehoseuran toimesta käynnistetty hanke lämpöyrittäjätoiminnan 

laajentamisesta biokaasuun ja kierrätyslannoitteisiin. Juhani Piekkala Työtehoseurasta kertoi 

Biokaasun ja kierrätyslannoitteiden valmistusta Vihdissä – hankkeesta seminaarin viimeisessä 

puheenvuorossa. Hankkeessa selvitetään taloudellisia toimintaedellytyksiä maakaasun siirto-

verkkoon liitettävästä PK- biokaasulaitoksesta. Selvityshankkeessa tuotetaan tietoa, voidaanko 

maatalousmassoilla toimivaa PK-biokaasulaitosta toteuttaa kannattavasti siten, että se on lii-

toksissa maakaasuverkkoon. Tuotettu kaasu voitaisiin siten myydä maantieteellisesti laajem-

malle asiakaskunnalle kaasun siirtoverkon puitteissa. Vaihtoehtoisesti hankkeessa tarkastel-

laan myös kaasun siirtäminen järjestämistä aluejakeluverkossa, pullopattereilla, tai kaasukont-

tien avulla. Valtakunnallinen maakaasuverkko avautui kilpailulle vuonna 2020, mutta siihen ei 

ole vielä liittynyt tällä toimintamallilla laitoksia. Hanke tuottaa uutta tietoa kannattavuudesta 

alan toimijoille. Hankkeen Case-laitos suunnitellaan Uudellamaalla Vihtiin alueelle, joka sijait-

see prosessissa käytettävien peltobiomassojen lähellä sekä maakaasusiirtoverkon välittömässä 

läheisyydessä. Laitoksen syötteeksi kaavaillaan peltobiomassoja sekä lantaa alueen hevosti-

loilta. 

Kohdevierailut Virossa 

Valtakunnallisten energiayrittäjäpäivien Viron kohdevierailut sijoittuivat suurelta osin Viron 

keskialueille, pääosin Tarton ja Otepään läheisyyteen edustaen hyvinkin erilaisia kohteita uusi-

tuvan energian tuotantolaitteistoista ja energiayrittäjyydestä. Kohdevierailujen lisäksi matka 

sisälsi vierailun Baltian suurimmilla kansainvälisillä maa- ja metsätalousmessuilla (Maamess 

2022). 

 

 



 

      

 
 

Biometaan OU, Siimanin maatila 

 

Kuva 5: Matkalle osallistujat tutustumassa biokaasulaitokseen 

Ensimmäisenä vierailupäivänä suunnattiin 2000 naudan Siimaniin maatilalle Viljandimaan 

Koskveren kylään, jossa sijaitsi Baltian ensimmäinen maatalouden biometaanilaitos, Biometaan 

OU. Kaikki tuotettu biometaani käytetään pääosin kuljetusliikenteessä. Laitos valmistui vuonna 

2017 ja se on toteutettu yhteistyössä ICP Solutions OÜ:n, Põlva Biogaas OÜ:n, Farmatic Anlage-

bau GmbH:n (nykyisin Eggersmann Group) ja Viro-johtaman Kaamos Groupin maa- ja vesira-

kennusalan tytäryhtiön Kaamos Ehitusen kanssa. Rakennus on pystytetty Kõo Agro OÜ:lle kuu-

luvan Siimanin maatilan tontille. Laitos tuottaa naudan lietteestä, säilörehusta ja lannasta noin 

1,28 miljoonaa m³ biometaania, jonka metaanipitoisuus on 95 prosenttia. Hollantilainen DMT 

Environmental Technology on toimittanut biokaasunjalostuslaitteet. Biokaasulaitoksen koko-

naiskustannukset olivat yli 6,3 miljoonaa euroa, josta paikallisen ympäristöinvestointikeskuk-

sen (KIK) osuus oli 2,6 miljoonaa euroa.  

 

 



 

      

 
 

 

Kuva 6: Siimanin tilan isäntä esittelee biokaasulaitosta 

Siimanin biokaasulaitoksen lanseeraus oli merkittävä tapahtuma Virossa, koska se oli se ensim-

mäinen laatuaan. Biokaasulaitos tekee paikallista energiaa sekä tuotteita ja esittelee ratkaisua, 

joka ei toimi muualla joissain muissa olosuhteissa, vaan juuri näissä olosuhteissa ja toiminta-

edellytyksillä. Biometaan OU on kehittänyt vastikään lannoitevalmisteiden tuotesarjan mädät-

teen jatkojalostamiseksi. 

 

Kuva 7: Biokaasukonvertoitu rekan nuppi Biometaan OU:n laitoksen pihalla 



 

      

 
 

Gren, kaukojäähdytyslaitos Tartossa 

Toisena vierailukohteena oli Tarton kaupungissa sijaitseva Grenin kaukojäähdytyslaitos, mikä 

on aikoinaan Fortumin rakentama yksikkö. Kaukojäähdytyksen tai kaukokylmän ideana on 

tuottaa liiketoimintana jäähdytetyn veden jakelua putkiston välityksellä kiinteistöille jäähdy-

tykseen.  

 

Kuva 8: Matkalle osallistujat tutustuvat kaukojäähdytyslaitoksen laitteistoon 

Grenin laitos sijaitsee Tarton kaupunkia halkovan Emajoen varrella, jota käytetään tehokkaasti 

kaukokylmän tuottamiseen lämpöpumpuilla. Emajoen kylmää vettä voidaan käyttää ilmaisena 

jäähdytyslähteenä lokakuusta huhtikuuhun. Kun Emajoen vesi jäähdyttää jäähdytysverkoston 

veden sopivaan lämpötilaan (6 °C), teollisuuden jäähdytyslaitteita ei tarvitse käyttää. Kun Ema-

joen vesi lämpenee, jäähdytystuotanto vaatii myös teollisuuden laitteiden käyttöä. Talvella sa-

maisesta joesta saadaan lämpöä 2 MW:n teholla. Lisäksi laitoksen yksi seinä on varustettu au-

rinkokeräimillä, joten kyseessä on varsinainen hybridilaitos, jolla tuotetaan lämpöä ja kylmää. 

Kaukojäähdytyksen arvioidaan vähentävän perinteisiä jäähdytysenergiakustannuksia noin 90 % 

ja perinteiseen jäähdytysjärjestelmään verrattuna Tarton CO2-päästöt ovatkin laskeneet 70 %. 

Tarton kaupungin energiasta 90 % tuotetaan biomassalla ja loput 10 % maakaasulla. 

 

Kuva 9: Kaukojäähdytyslaitoksen ulkoseinän aurinkokeräimet (Sander Hiire) 



 

      

 
 

 

Otepään Pyhäjärven kylpylä 

 

Kuva 10: Kylpylän lämmityslaitos aurinkokeräimineen rinteeseen integroituna 

Seuraavana päivänä tutustuttiin Otepäässä sijaitsevan Pyhäjärven kylpylähotellin energiarat-

kaisuihin. Hotelli lämpiää 95 % biomassalla. Hotellin välittömässä läheisyydessä sijaitsee hake-

lämpölaitos (kattilateholtaan 1,5 MW + 1 MW). Hakelämmityksen lisäksi laitoksella on mittava 

aurinkolämpökeräinkenttä, jolla voidaan tuottaa lämpöä 5 % kokonaistarpeesta (n. 200 MWh 

vuodessa). Hybridilaitos on toiminut yrittäjän mukaan ilmeisen hyvin. Suomessakin on selvi-

tetty paljon aurinkolämmön hyödyntämistä aluelämpökeskuksissa, mutta investoinnit ovat jää-

neet vähemmälle, osittain toteutuneissa kohteissa on ollut hieman optimointihaasteita, varsin-

kin jälkeenpäin toteuttavissa laitoksissa. Pyhäjärven lämmöntuotantolaitos oli myös erittäin 

hyvä esimerkki rinnerakentamisen hyödyntämisestä. Käytännössä laitoksesta näkyivät julkisi-

vuna vain aurinkokeräimet. Itse laitos oli ”naamioitu” hienosti rinteeseen.  



 

      

 
 

 

Kuva 11: matkalle osallistujat tutustumassa ja kuuntelemassa esitystä kylpylän hybridilämmityslaitok-

sesta 

Energiatuotantolaitoksen eri tarvitse näyttää aina ”konttiratkaisulta” vaan kuten tässä tapauk-

sessa ympäristöön enemmän sulautuvana yksikkönä. Tämä on omiaan myös lisäämään sosiaa-

lista hyväksyttävyyttä eri energiantuotantomuotojen osalta, varsinkin kun polttoon perustuvat 

laitokset eivät kaikkialla saa täyttä hyväksyntää.  

MaaMess 2022 

 

Kuva 12: Maamess messut 2022 

Retki jatkui Pyhäjärven energialaitokselta Maamess – messuille Tarttoon, missä osallistujat sai-

vat tutustua Viron maa ja metsätalous sekä energia-alan toimijoihin sekä verkostoitua sekä 



 

      

 
 

saada mahdollisesti uutta tietoa omaan toimintaansa. Messuilla oli esillä paljon metsätalou-

teen ja agrotalouteen liittyviä yrityksiä sekä esittelyitä uusista laitteistoista ja toiminnasta. 

Energian osalta olivat esillä perinteiset biomassan korjuuseen ja tekoon liittyvät laitteistot sekä 

paljon biokaasuun ja aurinkoenergiaan liittyviä näytteilleasettajia. Retki jatkui Tarton messuilta 

Tallinnaan, johon matkan ohjelmallinen osuus päättyi. 

Matka sisälsi hyvin erilaisia ja mielenkiintoisia kohteita ja oli kiinnostavaa nähdä, että myös Vi-

rossa on tällä hetkellä tekemisen meininki uusiutuvan energian osalta ja se näkyi moneen ot-

teeseen matkankin varrella.  Lisäksi matka sisälsi paljon mielenkiintoisia keskusteluita, tiedon-

vaihtoa eri toimijoiden sekä uusia ideoita jalkautettavaksi myös omaan maakuntaan ja mahdol-

lisia hankeaihioita jatkotyöstettäväksi. 
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